
٦٢

ــ ابزار مخصوص و عمومی 
جهت  جعبه دنده،  برای  شده  طراحی  ساختمان  با  متناسب 
انجام صحيح عمليات باز کردن و نصب اين ابزارها به کار می رود. 

ــ روش پياده و سوار کردن جعبه دنده
روش ويژه ای برای پياده و سوار کردن هر نوع جعبه دنده 

وجود دارد در ادامه به شرح آن می پردازيم.

ـ  ٥  ــ دستورالعمل پياده کردن جعبه دنده ی خودروی  ١ـ
محرک جلو

نکته: به دليل متنوع بودن جعبه دنده ها قبل از شروع به 
کار، کتاب راهنمای تعمير کارخانه ی سازنده ی خودرو را مطالعه 
تعمير  و  کردن  سوار  و  پياده  هنگام  را  الزم  دستورهای  و  کنيد 

رعايت نماييد.
ابزار و وسايل موردنياز:

 ابزارهای عمومی
 ابزارهای مخصوص

 جک کارگاهی
 جّرثقيل

توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 
داده می شود. 

برای پياده کردن جعبه دنده به ترتيب زير عمل کنيد:
 خودرو را روی جک قرار دهيد (شکل ١٦٤).

 باتری و سينی زير آن را پياده کنيد (شکل ١٦٥).
نکته:

ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنيد.

شکل ١٦٣ــ جعبه دنده خودروی محرک عقب 

زمان:                                ٤ ساعت

شکل ١٦٥

شکل ١٦٤
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٦٣

 لوله ی هوای ورودی را پياده کنيد (شکل ١٦٦).

 واحد کنترل الکترونيکی موتور ( ECU) را از دسته سيم 
جدا کنيد (شکل ١٦٧).

 محفظه ی ECU را باز کنيد و آن را کنار بگذاريد.

سيم کالچ را به ترتيب زير جدا کنيد:
(شکل  کنيد  آزاد  را  جعبه دنده،  به  کالچ  سيم  اتصال   

.(١٦٨
جدا  جعبه دنده  کالچ  اهرم  از  را  کالچ  سيم  روکش   

کنيد.

شکل ١٦٨

شکل ١٦٧

شکل ١٦٦
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٦٤

سوئيچ چراغ دنده عقب را به ترتيب زير پياده کنيد:
(شکل  کنيد  جدا  را  عقب  دنده  چراغ  سوئيچ  کانکتور   

.(١٦٩

 سوئيچ چراغ دنده ی عقب را به همراه واشر آب بندی از 
محل نصب شده روی جعبه دنده باز کنيد.

اهرم های اتصال دسته ی دنده به جعبه دنده را جدا کنيد.
استارت را از محل نصب شده پياده کنيد (شکل ١٧٠)

الکتريکی  اتصاالت  کردن  جدا  بدون  را،  استارت  نکته: 
از جعبه دنده، جدا و کنار بگذاريد.

برای پياده کردن چرخ های جلو به ترتيب زير عمل کنيد:
 پيچ های چرخ را شل کنيد.

 خودرو را توسط جک از زمين باال ببريد.
(شکل  کنيد  پياده  را  چرخ  و  باز  را  چرخ  پيچ های   

.(١٧١

شکل ١٦٩

شکل ١٧٠

شکل ١٧١
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٦٥

سينی محافظ زير موتور را پياده کنيد (شکل ١٧٢).

گلگير پالستيکی را از محل نصب شده پياده کنيد (شکل 
.(١٧٣

ميله ی اتصال موج گير به طبق را از دو طرف خودرو باز 
کنيد (شکل ١٧٤).

شکل ١٧٤

شکل ١٧٣

شکل ١٧٢
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٦٦

مهره ی سيبک زير کمک را باز توسط ابزار مخصوص، 
سيبک زير کمک را از طبق جدا کنيد (شکل ١٧٥).

برای تخليه ی روغن جعبه دنده به ترتيب زير عمل کنيد:
ــ اطراف پيچ تخليه روغن را تميز کنيد (شکل ١٧٦).

تخليه،  پيچ  کردن  باز  با  و  کنيد  آماده  را  مناسبی  ظرف  ــ 
روغن را درون آن تخليه نماييد.

نکته:  حرارت روغن جعبه دنده در اثر کار موتور افزايش 
می يابد، لذا برای جلوگيری از صدمات بدنی، قبل از تخليه ی آن، 

مدتی صبر کنيد.

کنيد  باز  را  عقب  موتور  دسته ی  به  جعبه دنده  اتصال  پيچ 
(شکل ١٧٧).

بلبرينگ نگه دارنده ی پلوس را آزاد کنيد.

شکل ١٧٥

شکل ١٧٧

شکل ١٧٦
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٦٧

برای پياده کردن پلوس سمت راست (شاگرد) به ترتيب زير 
عمل کنيد:

همراه  به  پلوس  تا  بکشيد  بيرون  سمت  به  را  چرخ  توپی 
(شکل  گردد  خارج  جعبه دنده  در  شده  نصب  حمل  از  بلبرينگ 

.(١٧٨

پلوس سمت چپ (راننده) را با بيرون کشيدن توپی چرخ 
سمت چپ از ديفرانسيل جدا کنيد (شکل ١٧٩).

نکته: برای جلوگيری از صدمه ديدن هزار خار سرپلوس 
از غالف پالستيکی استفاده نماييد يا آن را نوار پيچی کنيد.

عمل  زير  ترتيب  به  شمار  کيلومتر  سيم  کردن  باز  برای 
کنيد:

ـ سپر حرارتی محافظ سيم کيلومتر را باز کنيد. ـ
کنيد  خارج  را  شمار  کيلومتر  سيم  نگه دارنده ی  پين  ــ 

(شکل ١٨٠).
ــ سيم کيلومتر را از محل نصب شده خارج کنيد.

ــ اتصال الکتريکی کيلومتر شمار را جدا کنيد.

شکل ١٧٩

شکل ١٧٨

شکل ١٨٠
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٦٨

جعبه دنده  از  را  کولر  شيلنگ های  نگه دارنده ی  پايه ی  ــ 
جدا کنيد (شکل ١٨١).

ــ سينی گلدانی کالچ را پياده کنيد (شکل ١٨٢).
زير  قسمت  در  را  جعبه دنده  به  موتور  اتصال  پيچ های  ــ 

باز کنيد.
ــ پيچ های اتصال پايه ی نگه دارنده ی شيلنگ های کولر با 

موتور را باز کنيد.

شکل ١٨١

شکل ١٨٢
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٦٩

زير  ترتيب  به  خودرو  روی  از  جعبه دنده  کردن  پياده  برای 
عمل کنيد:

ــ موتور را با استفاده از ابزار مخصوص مهار کنيد (شکل 
.(١٨٣

ــ جعبه دنده را با ابزار مخصوص و جرثقيل مهار کنيد.

سمت  موتور  دسته ی  به  جعبه دنده  اتصال  واشر  و  ـ مهره  ـ
چپ را باز کنيد (شکل ١٨٤).

دسته ی  و  باز  را  چپ  سمت  موتور  دسته ی  مهره های  ــ 
موتور را از محل نصب دنده خارج کنيد.

موتور  دسته ی  به  جعبه دنده  اتصال  رزوه  سر  دو  پيچ  ــ 
سمت چپ را به همراه واشر آن باز کنيد.

ــ موتور را تا حد ممکن پايين آوريد و جعبه دنده را به طرف 
چپ بکشيد.

موتور  دسته ی  به  موتور  آوردن  پايين  موقع  در  نکته: 
سمت راست فشار وارد نگردد.

ــ پيچ های اتصال موتور به جعبه دنده را باز کنيد.
نکته: محل اتصال صحيح هر پيچ را يادداشت نماييد تا 

در موقع نصب دچار مشکل نگرديد.
ــ جعبه دنده را از زير خودرو پايين  آوريد (شکل ١٨٥).

موتور  يا  جعبه دنده  تماس  سطح  از  را  راهنما  پين های  ــ 
جمع آوری کنيد.

شکل ١٨٥

شکل ١٨٤

شکل ١٨٣
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٧٠

٢ــ٥  ــ دستورالعمل سوار کردن جعبه دنده ی خودرو 
محرک جلو

نکته: قطعات زير را قبل از سوار کردن جعبه دنده تعويض 
نماييد.

ــ قبل از سوار کردن جعبه دنده آن را با مايع شوينده مناسب 
تميز کرده و با هوای فشرده خشک کنيد.

ــ کاسه نمدهای پلوس
ــ مهره های قفلی

نکته: قطعات زير را به گريس آغشته کنيد.
ــ هزار خار شفت ورودی جعبه دنده
ــ انگشتی های اهرم انتخاب دنده

اطمينان  کالچ  بلبرينگ  گرفتن  قرار  صحيح  از  نکته: 
حاصل نماييد.

زير  ترتيب  به  خودرو  روی  جعبه دنده  کردن  سوار  برای 
عمل کنيد:

ــ جعبه دنده را به زير خودرو منتقل کنيد (شکل ١٨٦).
ــ جعبه دنده را با ابزار مخصوص و جرثقيل مهار کنيد.

موتور  راستای  در  تا  ببريد  باال  آرامی  به  را  جعبه دنده  ــ 
قرار گيرد.

ــ جعبه دنده را روی موتور سوار کنيد.
نکته: از قرار گرفتن پين های راهنما در محل های صحيح 

روی گلدانی کالچ اطمينان حاصل نماييد.
يادداشت  طبق  را  جعبه دنده  و  موتور  اتصال  پيچ های  ــ 

نصب و تا گشتاور مجاز سفت نماييد.
ــ با استفاده از جرثقيل جعبه دنده را باال ببريد تا در محل 

صحيح نسبت به دسته ی موتور سمت چپ قرار گيرد.

ــ پيچ دو سر رزوه و واشر آن ها را نصب کنيد.
ــ دسته ی موتور سمت چپ را نصب و مهره های آن را تا 

گشتاور مجاز سفت کنيد (شکل ١٨٧).
ــ مهره و واشر اتصال دسته ی موتور به پيچ دو سر رزوه 

را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.
جرثقيل را از جعبه دنده جدا کنيد. سپس جک نگه دارنده ی 
موتور و قالب مخصوص آن را از موتور جدا نماييد (شکل ١٨٨).

شکل ١٨٨

شکل ١٨٧

شکل ١٨٦

زمان:                              ٥ ساعت
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٧١

نکته: بقيه ی مراحل نصب بر عکس مراحل پياده کردن 
آن است.

روغن  با  روغن  سرريز  درپوش  طريق  از  را  جعبه دنده   
مناسب پر کنيد (شکل ١٨٩).

ـ   ٥  ــ دستورالعمل پياده کردن جعبه دنده ی خودرو  ٣ـ
محرک عقب

نکته: به دليل متنوع بودن جعبه دنده ها، قبل از شروع به 
کار کتاب راهنمای تعمير کارخانه ی سازنده ی خودرو را مطالعه 
تعمير رعايت  دستورهای الزم را هنگام پياده و سوار کردن و  و 

کنيد.
ابزار و وسايل مورد نياز:

 ابزارهای عمومی
 ابزارهای مخصوص

نکات ايمنی: در موقع کار کردن در زير خودرو از کاله 
ايمنی و ماسک محافظ استفاده کنيد.

برای پياده کردن جعبه دنده به ترتيب زير عمل کنيد:
 خودرو را روی جک قرار دهيد (شکل ١٩٠).

 باتری را از روی خودرو پياده کنيد (شکل ١٩١).
نکته: ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنيد.

زمان:                                ٤ ساعت

شکل ١٨٩

شکل ١٩٠

شکل ١٩١
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٧٢

 سيستم فرمان کالچ را پياده کنيد.
(شکل  کنيد  جدا  را  عقب  چراغ دنده  سوئيچ  کانکتور   

.(١٩٢

 کانکتور سرعت سنج را جدا کنيد (شکل ١٩٣)

شکل ١٩٣

شکل ١٩٢
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٧٣

عمل  زير  ترتيب  به  دنده  تعويض  اهرم  کردن  پياده  برای 
کنيد:

 کنسول را باز کنيد.
 پيچ های نگه دارنده ی اهرم تعويض را باز کنيد.

 اهرم تعويض دنده را باز کنيد (شکل ١٩٤).

(شکل  کنيد  پياده  شده  نصب  محل  از  را  استارت   
.(١٩٥

نکته: استارت را، بدون جدا کردن اتصاالت الکتريکی، 
از جعبه دنده جدا کنيد و کنار بگذاريد.

 موتور را با استفاده از جک موتور و قالب مهار کنيد.

شکل ١٩٤

شکل ١٩٥
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٧٤

 پيچ های اتصال جعبه دنده به موتور را، که در قسمت باال 
و عقب موتور قرار دارد، باز کنيد (شکل ١٩٦).

نکته:
در  تا  نماييد  يادداشت  را  پيچ  هر  صحيح  اتصال  محل  ــ 

موقع نصب دچار مشکل نگرديد.
 سينی محافظ زير موتور را پياده کنيد (شکل ١٩٧).

 سيم کيلومتر شمار را باز کنيد.

 سينی گلدانی کالچ را باز کنيد.

شکل ١٩٧

شکل ١٩٦
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٧٥

برای تخليه ی روغن جعبه دنده به ترتيب زير عمل کنيد:
ــ اطراف پيچ تخليه را تميز کنيد (شکل ١٩٨).

ــ ظرف مناسبی را آماده و با باز کردن پيچ تخليه، روغن را 
درون آن تخليه کنيد.

نکته: حرارت روغن جعبه دنده در اثر کار موتور افزايش 
می يابد. توصيه می شود برای جلوگيری از صدمات بدنی، قبل از 

تخليه ی آن، مدتی صبر کنيد.

را  ديفرانسيل  به  گاردان  فالنچ  اتصال  پيچ های  مهره ی  ــ 
باز و پيچ ها را خارج کنيد (شکل ١٩٩).

ــ گاردان را از جعبه دنده جدا کنيد.

شکل ١٩٨

شکل ١٩٩
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٧٦

 پيچ های اتصال جعبه دنده به موتور در قسمت زير را باز 
کنيد (شکل ٢٠٠).

 با استفاده از جک جعبه دنده را مهار کنيد.
عمل  زير  ترتيب  به  موتور  از  جعبه دنده  کردن  پياده  برای 

کنيد:

ــ پيچ های رام جعبه دنده را باز کنيد (شکل ٢٠١).
ــ جعبه دنده را به طرف عقب حرکت دهيد.

ــ بعد از جدا شدن جعبه دنده از موتور آن را از زير خودرو 
خارج کنيد.

ـ  ٥  ــ دستورالعمل سوار کردن جعبه دنده ی خودرو  ٤ـ
محرک عقب

نکته: قطعات زير را قبل از سوار کردن جعبه دنده تعويض 
کنيد:

ــ قبل از سوار کردن جعبه دنده آن را با مايع شوينده مناسب 
تميز کرده و با هوای فشرده خشک کنيد.

ــ کاسه نمد گلدانی عقب
ــ مهره ها قفلی

نکته: قطعات زير را به گريس آغشته کنيد.

شکل ٢٠٠

شکل ٢٠١

زمان:                                  ٤ ساعت
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٧٧

شکل ٢٠٢

ــ هزار کار شفت ورودی جعبه دنده
ــ پايه ی دو شاخه ی بلبرينگ کالچ

اطمينان  کالچ  بلبرينگ  گرفتن  قرار  صحيح  از  نکته: 
حاصل نماييد.

زير  ترتيب  به  خودرو  روی  جعبه دنده  کردن  سوار  برای 
عمل کنيد.

ــ جعبه دنده را به زير خودرو منتقل کنيد.
ــ جعبه دنده را روی جک قرار دهيد.

ــ جعبه دنده رابه آرامی باال ببريد تا در راستای موتور قرار 
گيرد.

ــ جعبه دنده را روی موتور سوارکنيد.
موتور  روی  جعبه دنده  صحيح  قرارگرفتن  از  نکته: 

اطمينان حاصل نماييد.
گشتاور  تا  و  نصب  را  جعبه دنده  رام  اتصال  پيچ های  ــ 

مجاز سفت کنيد (شکل ٢٠٢).
پايين  قسمت  در  جعبه دنده  و  موتور  اتصال  پيچ های  ــ 
(شکل  کنيد  سفت  مجاز  گشتاور  تا  و  نصب  يادداشت  طبق  را 

.(٢٠٣
 جک مهار جعبه دنده را از زير جعبه دنده خارج کنيد.

کردن  پياده  مراحل  برعکس  نصب  مراحل  بقيه ی  نکته: 
آن است.

تنظيم  عيب،  رفع  و  عيب يابی  بست،  و  باز  ٦  ــ 
وکنترل نهايی در جعبه دنده خودروی محرک جلو

نکته: به دليل متنوع بودن جعبه دنده ها، قبل از شروع به 
کار کتاب راهنمای تعمير کارخانه ی سازنده خودرو را مطالعه و 

دستورهای الزم را هنگام باز و بست و تعمير رعايت کنيد.

شکل ٢٠٣
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٧٨

١ــ٦  ــ دستورالعمل باز کردن اجزای جعبه دنده
ابزار و وسايل موردنياز:

 ابزارهای عمومی
 ابزارهای مخصوص
 پايه ی تعمير جعبه دنده
 ظرف شست و شو

 هوای فشرده
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

داده می شود.
 جعبه دنده را از خودرو پياده کنيد (شکل ٢٠٤).

شوينده  مايع  با  را  کالچ  محفظه  و  جعبه دنده  پوسته ی   
مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد.

 جعبه دنده را روی پايه ی تعمير نصب کنيد.
نکته: بعد از باز کردن قطعات، آن ها را در محل مناسب 

نگه داری کنيد.
برای باز کردن قطعات به ترتيب زير عمل کنيد:

 پيچ های درپوش عقب جعبه دنده را باز و آن را پياده کنيد 
(شکل ٢٠٥).

 دنده ی پنجم را درگير کنيد (شکل ٢٠٦).

زمان:                                   ٢ساعت

شکل ٢٠٤

شکل ٢٠٥
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٧٩

 پين ماهک دنده ی پنجم را خارج کنيد.
 شفت های جعبه دنده را با درگير کردن يکی از دنده های 

ديگر قفل کنيد.

 مهره ی شفت اصلی را باز کنيد (شکل ٢٠٧).
 خار فنری ماهک دنده ی ٢ــ١ و دنده ی ٤ــ٣ را خارج 

کنيد.
 توپی دنده ی پنجم را پياده کنيد.

کنيد  خارج  شده  نصب  محل  از  را   ٥ دنده ی  ماهک   
(شکل ٢٠٨).

نکته: از پرتاب شدن فنر و ساچمه جلوگيری کنيد.

شکل ٢٠٧

شکل ٢٠٦

شکل ٢٠٨
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٨٠

نصب  ماهک  بدون  را  پنجم  دنده ی  توپی  و  کشويی   
کنيد.

 دنده ی پنجم را درگير کنيد.
ــ مهره ی شفت خروجی را باز کنيد (شکل ٢٠٩).

دنده ی پنجم را به ترتيب زير پياده کنيد:
نکته: روی توپی و کشويی عالمت تطبيق بزنيد.

آوريد  بيرون  را   ٥ دنده ی  وکشويی  توپی  مجموعه ی  ــ 
(شکل ٢١٠).

ــ دنده ی ٥ شفت اصلی را با ابزار مخصوص
از محل نصب شده خارج کنيد.

ــ بوش دنده و واشر فاصله اندازه را بيرون آوريد.

شکل ٢١٠

شکل ٢٠٩
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عمل  زير  ترتيب  به  جعبه دنده  پوسته ی  کردن  پياده  برای 
کنيد:

باز  را  خروجی  شفت  بلبرينگ  نگه دارنده ی  پيچ های  ــ 
کنيد.

ــ نگه دارنده ی بلبرينگ را پياده کنيد.
ــ ضامن ميل ماهک را پياده کنيد.

ــ پيچ نگه دارنده ی دنده ی واسطه ی عقب را باز کنيد.
را  کالچ  محفظه  به  جعبه دنده  پوسته ی  اتصال  پيچ های  ــ 

باز کنيد (شکل ٢١١).
ــ پوسته ی جعبه دنده را پياده کنيد.

آن  به  غيرفلزی  چکش  با  پوسته  شدن  جدا  برای  نکته: 
ضربه وارد کنيد.

ترتيب  به  ماهک ها  و  دنده ها  مجموعه ی  کردن  پياده  برای 
زير عمل کنيد:

ــ اهرم تعويض دنده را در حالت عقب قرار دهيد (شکل 
.(٢١٢

ــ شفت و دنده ی واسطه ی عقب را خارج کنيد.
ــ ميل ماهک دنده ی ٥ را پياده کنيد.

ــ ميل ماهک دنده های ١ــ٢ و ٣ــ٤ را خارج کنيد (شکل 
.(٢١٣

شکل ٢١٣

شکل ٢١٢

شکل ٢١١
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ــ ماهک ٣ــ٤ را خارج کنيد (شکل ٢١٤).
به  و  بکشيد  بيرون  طرف  به  کامًال  را  دنده  تعويض  اهرم  ــ 

سمت پايين بچرخانيد.

آوريد  بيرون  را  خروجی  و  ورودی  شفت  مجموعه ی  ــ 
(شکل ٢١٥).

ــ ماهک دنده عقب را خارج کنيد.
ــ ضامن قفل کن و فنر را بيرون آوريد.

ــ رابط سوئيچ چراغ دنده عقب را خارج کنيد.
ــ آهن ربا را خارج کنيد.

شکل ٢١٥

شکل ٢١٤
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٨٣

شکل ٢١٦

ــ پين شفت انتخاب دنده را خارج کنيد.
ــ پين نگه دارنده را از اهرم انتخاب دنده و انگشتی درگيرکننده 

بيرون آوريد.
ــ شفت انتخاب دنده را بيرون آوريد (شکل ٢١٦).

تفکيک  و  تعمير  قابل  دنده  انتخاب  شفت  قطعات  نکته: 
نيست.

ــ بوش شفت خروجی را خارج کنيد (شکل ٢١٧).

(شکل  کنيد  خارج  را  کالچ  شاخه ی  دو  اهرم  پين  ــ 
.(٢١٨

ــ اهرم را پياده کنيد.
خارج  پوسته  از  را  کالچ  شاخه ی  دو  ميل  و  بوش ها  ــ 

کنيد.
مراحل بستن قطعات برعکس مراحل باز کردن آن است.

شکل ٢١٨

شکل ٢١٧
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